
ὄνειρο του Ἄγγελος Κυρίου καί τοῦ φανέρωσε ὅτι 
ἡ Παναγία θά γεννήσει τόν Χριστό! Οἱ Ἄγγελοι εἶναι 
καί αὐτοί ἄϋλες ὑπάρξεις, ὅπως καί οἱ ψυχές τῶν 
ἀνθρώπων.

Πῶς ἐπικοινωνοῦµε ἐµεῖς µέ τίς ψυχές; 

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι µία. Μέλη τῆς 
Ἐκκλησίας εἶναι ὅλοι οἱ χριστιανοί: καί ὅσοι ζοῦν µέ 
τό σῶµα τους, στόν κόσµο τοῦτο και ἐκεῖνοι, πού 
ζοῦν µόνο µέ τίς ψυχές τους, στόν κόσµο τῶν πνευ-
µάτων (οἱ πεθαµένοι). Διότι, οἱ χριστιανοί καί ὅταν 
ζοῦν καί ὅταν πεθαίνουν ἐξακολουθοῦν νά εἶναι µέ-
λη τῆς µιᾶς Ἐκκλησίας. 

Οἱ ἄνθρωποι πού πέθαναν θά ζήσουν 
ξανά µέ τό σῶµα τους;

Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ πού ἔγινε ἄνθρωπος, ὁ Θεάν-
θρωπος Ἰησοῦς Χριστός, µᾶς φανέρωσε τοῦτο τό 
θαυµαστό: ἐνῶ ὡς ἄνθρωπος πέθανε, σέ τρεῖς µέρες 
µετά τόν θάνατό του, ἡ παναγία ψυχή του ἑνώθηκε 
ξανά µέ τό πανάγιο σῶµα του καί µέ τόν τρόπο αὐτό 
ἔζησε ξανά: ἀ ν α σ τ ή θ η κ ε! 

Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἀλλά καί πολλοί ἅγιοι τῆς 
Ἐκλησίας µας, µέ τή δύναµη τοῦ Θεοῦ, ἀνέστησαν 
πολλούς ἀνθρώπους πού εἶχαν πεθάνει.

Ὁ Χριστός, ἐπίσης, µᾶς εἶπε ὅτι ὁ κόσµος τῶν 
πνευµάτων κάποτε θά καταργηθεῖ Διότι, οἱ ψυχές 
ὅλων τῶν ἀνθρώπων, µέ τήν δύναµη τοῦ Θεοῦ, θά 
ξανασµίξουν µέ το σώµατα τους καί ὅλοι, ἑποµένως 
οἱ ἄνθρωποι θά ἀναστηθοῦν.

Ὁ θάνατος,ὁ χωρισµός τοῦ σώµατος ἀπό την ψυ-
χή, ἦταν ἔργο τοῦ κακοῦ ἀγγέλου, ὅπως εἴπαµε. Ὁ 
Θεός, ὅµως, θά ἐνώσει ξανά τήν ψυχή καί τό σῶµα, 
καί ὅλοι οἱ ἀνθρωποι θά ξαναζήσουν µέ τήν ψυχή 
καί τό σῶµα τους ἑνωµένα καί ἀχώριστα, ὥστε οἱ 
ἄνθρωποι νά µήν πεθαίνουν ποτέ!
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Τό παιδί
   µπροστά
     στό θάνατο

Ἕνα ἀπό τά πιό ἀγαπητά σου πρόσωπα 
δέν εἶναι πιά κοντά σου. Ὁ Θάνατος διέκοψε 
τή ζωή καί τήν παρουσία του µαζί σου. Βαθιά 
θλίψη καί µεγάλο κενό προκάλεσε ἀσφαλῶς 
στήν ψυχή σου ὁ ἀπροσδόκητος αὐτός χω-
ρισµός. Γιά ἕνα µικρό µάλιστα παιδί, σάν κι’ 
ἐσένα, πού χάνει ἕνα δικό του πολυαγαπη-
µένο πρόσωπο, ὁ θάνατος εἶναι κάτι πολύ 
σκληρό. 

Ἕνας τρόπος πού θά ἁπαλύνει λίγο τόν 
πόνο σου, εἶναι νά µιλήσουµε γιά µερικά 
µυστικά τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, πού σέ 
ἐνδιαφέρουν πάρα πολύ.

Ὁ ἄνθρωπος ἦταν τό ὀµορφότερο καί τε-
λειότερο δηµιούργηµα τοῦ Θεοῦ. Τό σῶµα 
του ἦταν φωτεινό καί λαµπρό, σάν τόν ἥλιο 
καί ἡ ψυχή του καθαρή σάν κρυστάλλινος 
καθρέφτης, καθρέφτιζε τό πρόσωπο τοῦ 
Θεοῦ.

Ἐπίσης, ὁ Θεός, ὅταν ἔφτιαξε τούς πρώ-
τους ἀνθρώπους, τούς ἔβαλε νά κατοικοῦν 
σέ ἕνα ὄµορφο κῆπο, πού λεγόνταν  Π α ρ ά- 
δ ε ι σ ο ς. Οἱ ἄνθρωποι µέσα στόν Παράδει-
σο, ζοῦσαν χαρούµενοι καί εὐτυχισµένοι. 
Χωρίς νά  π ε θ α ί ν ο υ ν!

Ἕνας ὅµως κακός ἄγγελος, ὁ διάβολος, 
ζήλεψε τούς ἀνθρώπους, ἐπειδή ἦσαν τόσο 
ὡραῖοι καί περνοῦσαν τόσο καλά µαζί µέ τόν 
Θεό, γι’ αὐτό καί ἀποφάσισε νά καταστρέψει 
τήν εὐτυχία τους. Μιά µέρα, λοιπόν, πλη-
σίασε τούς ἀνθρώπους καί µέ ψέµατα καί 
ἀπατηλές ὑποσχέσεις, τούς ἔβγαλε ἔξω ἀπό 
τόν Παράδεισο.

Ἔξω, ὅµως ἀπό τόν Παράδεισο καί µα-
κριά ἀπό τόν Θεό, οἱ ἄνθρωποι, χωρίς νά 
τό θέλουν, ἄρχισαν νά πεθαίνουν. Τότε οἱ 
ἄνθρωποι κατάλαβαν τό κακό πού τούς εἶχε 
κάνει ὁ διάβολος. Ὁ θάνατος λοιπόν δέν 
εἶναι τίποτε ἄλλο, παρά ἔνα τέχνασµα τοῦ 
διαβόλου, γιά νά καταστρέψει και ἐξαφανίσει 
τό ὡραιότερο καί τελειότερο δηµιούργηµα 
τοῦ Θεοῦ: τόν ἄνθρωπο!

Στήν Ἐκκλησία, λοιπόν, συγκεντρώνονται ὄχι 
µόνο οἱ χριστιανοί πού ζούν µέ τό σώµα τους ἀλλά 
καί οἱ χριστιανοί πού ζοῦν µέ τήν ψυχή τους.

Μέ τόν τρόπο αὐτό, ὅλοι οἱ χριστιανοί καί οἱ 
ζωντανοί καί οἱ κεκοιµηµένοι, συναντῶνται στήν 
Ἐκκλησία καί ὅλοι µαζί προσεύχονται στόν Θεό καί 
ὅλοι µαζί δέχονται τήν εὐλογία καί τίς δωρεές τοῦ 
Θεοῦ.

Στή θεία Λειτουργία πού γινεται στήν Ἐκκλησία, 
κάθε Κυριακή καί κάθε ἑορτή, ἀνταµώνουµε µέ τίς 
ψυχές τῶν ἀγαπηµένων µας πού βρίσκονται στόν 
κόσµο τῶν πνευµάτων, γιατί ὅλοι µαζί προσευχόµα-
στε καί ἐπικοινωνοῦµε µέ τόν κοινό Θεό καί Πατέρα 
µας (µνηµόνευση ὀνοµάτων στήν προσκοµιδή).



Τί γίνεται, ὅταν πεθαίνει ὁ ἄνθρωπος;

Τό πουλάκι ἔχει φτερά καί πετάει στόν ἀέρα. 
Τό ἀεροπλάνο, µέ τή δύναµη τῆς µηχανῆς του, 
ἀπογειώνεται καί ταξιδεύει σέ µακρινά µέρη...

Ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει φτερά. Ὁ Θεός ὅµως, µαζί µέ 
τό ὄµορφο  σ ῶ µ α  (τό κεφάλι, τά µάτια, τά χέρια, 
τά πόδια κ.λπ.), χάρισε στόν ἄνθρωπο καί µία µεγάλη 
δύναµη πού λέγεται  ψ υ χ ή. Ὅταν, λοιπόν, τό σῶµα 
τοῦ ἀνθρώπου πεθαίνει, τότε ἡ ψυχή, σάν ἕνα πουλά-

Οἱ ἄνθρωποι στόν δικό µας κόσµο ταξιδεύουν, 
πωλοῦν καί ἀγοράζουν διάφορα πράγµατα, κατα-
σκευάζουν οἰκοδοµήµατα καί µηχανήµατα.

Στόν κόσµο τῶν πνευµάτων, οἱ ψυχές τῶν 
ἀνθρώπων δέν κάνουν τά ἴδια πράγµατα. Οἱ ψυχές, 
ἐπειδή ζοῦν χωρίς σῶµα, δέν ταξιδεύουν καί δέν 
ἀσχολοῦνται µέ πράγµατα πού ἔκαναν ἐδῶ στή γῆ. 
Οἱ ψυχές, στόν κόσµο τῶν πνευµάτων κάνουν αὐτά 
πού µποροῦν.

Τό πρῶτο πού κάνουν οἱ ψυχές εἶναι τό ὅτι βλέπουν 
πράγµατα καί καταστάσεις πού στόν κόσµο τοῦτο 
δέν ἔβλεπαν. Καί αὐτά πού βλέπουν στόν κόσµο τῶν 
πνευµάτων εἶναι πολλά καί πολύ ὡραῖα πού οὔτε 
µποροῦσαν νά φαντασθοῦν ὅταν ζοῦσαν ἐδῶ στή γῆ. 
Τό πιό σηµαντικό ἀπ’ αὐτά πού βλέπουν εἶναι  ὁ  Θ ε ό ς, 
τόν Ὁποῖο, στον κόσµο τοῦτο δέν ἔβλεπαν (γι’ αὐτό 
καί πολλοί στόν κόσµο τοῦτο λένε πώς Θεός δέν 
ὑπάρχει, ἐπειδή δέν τόν βλέπουν µέ τά µάτια τοῦ σώ-
µατος). Στόν κόσµο τόν δικό µας, οἱ ἄνθρωποι φωτί-
ζονται ἀπό τό φῶς τοῦ ἥλιου. Οἱ ψυχές στόν κόσµο 
τῶν πνευµάτων, φωτίζονται ἀπό τό φῶς τοῦ Θεοῦ.

Ἐπίσης, οἱ ψυχές, στόν κόσµο τῶν πνευµάτων 
ἀ κ ο ῦ ν ε. Ἐδῶ στή γῆ, οἱ ἄνθρωποι, µικροί καί 
µεγάλοι, διδάσκονται καί µαθαίνουν διάφορα πράγ-

ρίζονται καί ἐπικοινωνοῦν µεταξύ τους µέ τή θεϊκή 
δύναµη καί ἐνέργεια, πού διαθέτει ἡ κάθε µία ψυ-
χή. Ἄλλωστε καί στόν κόσµο τοῦτο, οἱ ἄνθρωποι 
δέν ἐπικοινωνοῦν µέ τό σῶµα τους, ἀλλά µέ τήν 
ἐνέργεια τῆς ψυχῆς τους.

Πῶς ἐπικοινωνοῦν οἱ ψυχές µαζί µας;

Οἱ ψυχές ἐπικοινωνοῦν µαζί µας, χωρίς ὅµως 
ἐµεῖς νά τό καταλαβαίνουµε. Μᾶς βλέπουν, µᾶς 
ἀκοῦν, µέ τή θεϊκή δύναµη πού ἔχουν. Μερικές 
φορές, πρόσωπα δικά µας, πού οἱ ψυχές τους βρί-
σκονται στόν κόσµο τῶν πνευµάτων, ἐµφανίζονται 
στά ὄνειρα µας. Ὅπως µᾶς λέει ἡ Ἁγία Γραφή, στόν 
δίκαιο Ἰωσήφ πού κοιµόταν, ἐµφανίσθηκε στό 

Πῶς εἶναι αὐτός ὁ κόσµος
τῶν πνευµάτων;

Στό δικό µας κόσµο, ὑπάρχουν σπίτια, δρόµοι, 
αὐτοκίνητα. Οἱ ἄνθρωποι φορᾶνε ροῦχα, τρῶνε καί 
πίνουνε, ἐργάζονται, κοιµοῦνται, ἀρρωσταίνουν καί 
πεθαίνουν.

Ὁ κόσµος τῶν πνευµάτων, ὅµως εἶναι πολύ δια-
φορετικός. Ἐπειδή στόν κόσµο αὐτό, οἱ ψυχές εἶναι 
µόνες τους, χωρίς τό σῶµα, δέν ἔχουν ἀνάγκη ἀπό 
ροῦχα, τροφές, καί σπίτια οὔτε ἀρρωσταίνουν οὔτε, 
βέβαια, πεθαίνουν, ὅπως εἴπαµε. Ὅ,τι χρειάζεται κάθε 
ψυχή, τῆς τό δίνει ὁ Θεός, µέ διαφορετικό τρόπο.

κι καί σάν ἕνα ἀεροπλάνο, ξεδιπλώνει µεγάλα φτερά 
καί, µόνη της χωρίς τό σῶµα, ἀνεβαίνει πιό ψηλά ἀπό 
τόν οὐρανό καί τό διάστηµα καί πηγαίνει σέ ἕνα ἄλλο 
κόσµο πού λέγεται  «κ ό σ µ ο ς  τ ῶ ν  π ν ε υ µ ά τ ω 
ν» .  Σ` αὐτό τόν «κόσµο» πηγαίνουν οἱ ψυχές ὅλων 
τῶν ἀνθρώπων πού πεθαίνουν.

µατα στά σχολεῖα, ἀπό τούς δασκάλους καί τούς κα-
θηγητές καί ἀπό τά βιβλία. Στόν κόσµο τῶν πνευµά-
των, οἱ ψυχές διδάσκονται καί µαθαίνουν καινούργια 
πράγµατα ἀπό τόν Θεό καί ἀπό τούς µεγάλους δι-
δασκάλους καί ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας µας. Οἱ ψυχές 
πληροφοροῦνται και µαθαίνουν ὅλα ὅσα ἀγνοοῦσαν 
ἤ δέν ἤθελαν νά µάθουν στόν κόσµο τοῦτο, καί 
ἀκόµη περισσότερα καί σηµαντικότερα πράγµατα.

Οἱ ψυχές γνωρίζονται καί ἐπικοινωνοῦν 
µεταξύ τους;

Οἱ ἄνθρωποι, στόν κόσµο τοῦτο, καί γνωρίζονται 
καί ἐπικοινωνοῦν µεταξύ τούς εἴτε προσωπικά εἴτε µέ 
διάφορα µέσα, ὅπως λχ. µέ τό τηλέφωνο, τό ραδιό-
φωνο καί τήν τηλεόραση.

Στόν κόσµο τῶν πνευµάτων, οἱ ψυχές καί γνω-
ρίζονται καί ἐπικοινωνοῦν µεταξύ τους. Γιά τήν 
ἐπικοινωνία ὅµως αὐτή, οἱ ψυχές δέν χρειάζονται 
σύρµατα, καλώδια καί µηχανήµατα. Οἱ ψυχές γνω-


